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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 17/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM QUATRO DE SETEMBRO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:-------Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do EdifTcio dos Paços do Município, reuniu a
Câmara Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013,

de doze de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mortágua, Eng°. José Júlio Henriques Norte, eleito pelo PPD/PSD e com a
presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

—-—

-

Não foi presente qualquer assunto passível de inserção neste ponto.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--

—

-----

----

1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR:—---------------Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 28/08/2019, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação o Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, uma vez que não esteve
presente na Reunião por se encontrar de férias
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2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12
de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram
delegadas e das subdelegadas nos Vereadores.
Deu também conhecimento da publicação da seguinte legislação:
Decreto-Lei n.° 124/2019

-

Diário da República n.° 164/2019, Série 1 de 2019-08-28

-

Altera o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional
----Portaria n.° 276/2019

-

Diário da República n.° 164/20 19, Série 1 de 2019-08-28 -Portaria

que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família prénatal e do subsídio de funeral;
Portaria n°. 276/2019

—

Diário da República n°. 164 2019, Séria Ide 2019-08-28 Portaria
-

que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família prénatal e do subsídio de funeral;
Decreto-Lei n.° 130/2019

-

Diário da República n.° 166/2019, Série I de 2019-08-30

-

Altera os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território
nacional;
Lei n.° 78/2019

-

Diário da República n.° 167 2019, Série 1 de 2019-09-02

-

Estabelece

regras transversais às nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos,
dirigentes da Administração Pública e gestores públicos;
Lei n.° 79/2019

-

Diário da República n.° 167/2019, Série 1 de 2019-09-02

Estabelece as

-

formas de aplicação do regime da segurança e saúde no trabalho previsto no Código do
Trabalho e legislação complementar, aos órgãos e serviços da Administração Pública,
alterando a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Lei n.° 82/2019

-

Diário da República n.° 167/2019, Série 1 de 2019-09-02

-

Estabelece a

responsabilidade da entidade patronal pela formação obrigatória dos trabalhadores em funções
públicas e pela renovação dos títulos habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas
funções, alterando a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em ~
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35/2014, de 20 de junho;
Portaria n.° 284/2019

-

Diário da República n.° 167/2019, Série 1 de 2019-09-02

Alteração da Portaria n.° 57/2018, de 26 de fevereiro

-

Regula o funcionamento e a gestão do

-

portal dos contratos públicos, denominado «Portal BASE», e aprova os modelos de dados a
transmitir;
Lei n.° 83/2019

Diário da República n.° 168/2019, Série 1 de 2019-09-03

-

Lei de bases

-

da habitação;
Lei n.° 84/2019

-

Diário da República n.° 168 2019, Série 1 de 2019-09-03

-

Dispensa a

cobrança de taxa moderadora nos cuidados de saúde primários e demais prestações de saúde,
procedendo à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.° 113/2011, de 29 de novembro;
Lei n.° 89/2019

-

Diário da República n.° 168/2019, Série 1 de 2019-09-03

-

Primeira

alteração à Lei n.° 111/2015, de 27 de agosto, que estabelece o regime jurídico da estruturação
fundiária.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

—-----

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 165, referente ao dia 03/09/2019 que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:

—

—---

——--—--—-

4.1.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:

—

erência 36828 08/20190 setembro catorze horas e trinta minutos
Ato.

5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:-----

—

—

5.1.-SERVIÇOS DE APOIO FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE):

—
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5.1.1.-Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para

a

execução dos Serviços de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar (Fornecimento de
Refeições e Prolongamento de Horário):--------

—

—

—

No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 13 08/2019, pelo Senhor
Presidente foi presente a Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Santa Casa de
Mortágua e que tem como objetivo execução dos serviços de apoio à família (prolongamento
de horário e fornecimento de refeições) das

cento e vinte e quatro (124) crianças que

frequentam o Ensino Pré-Escolar, que se desenvolvem nas instalações do Centro Educativo.--O Protocolo a celebrar é válido de setembro a dezembro 2019, considerando a indefinição
existente no setor da educação em consequência do processo de descentralização de
competências, esperando-se a sua clarificação até ao final do ano, o que poderá justificar que
se proceda a alteração das obrigações entre as partes da parceria.
Considerando que da informação vinculativa da Autoridade Tributária remetida a coberto
do oficio referência 143/2017, de 11 07/2017, da Santa Casa da Misericórdia resulta acerca da
aplicabilidade do IVA sobre as refeições escolares fornecidas e prolongamento de horário a
coberto de protocolos celebrados entre os Municípios e instituições locais que as entidades
protocoladas com os municípios não podem, beneficiar da isenção de IVA, estabelecida pela
norma da alínea 9) do artigo 9°. do CIVA, sendo tributadas à taxa normal do imposto.
Assim a Câmara irá:
Comparticipar no custo das atividades de apoio à família, transferindo o mesmo valor do
Acordo celebrado entre os Ministérios da Educação e da Solidariedade e da Segurança Social e
o Município de trinta euros e noventa e nove cêntimos (30,99 €), acrescido de IVA a 23%, por
criança e por mês, pelos serviços da Componente de Prolongamento de Horário das cento e
vinte e quatro (124) crianças inscritas no Ensino Pré-Primário.
Comparticipar em dois euros (2,00€), acrescido de IVA a 13%, por refeição das cento e
vinte e quatro (124) crianças inscritas no Ensino Pré-Primário, podendo este númer sofrer
alteração.
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Tendo por base o número total de crianças inscritos a despesa estima-se em dezoito mil
novecentos e seis euros e trinta e oito cêntimos (18.906,38 E) para o prolongamento de horário
e dezanove mil seiscentos e dezasseis euros e oitenta cêntimos (19.616,80 E) para o
fornecimento de refeição podendo haver oscilação para menos uma vez que despesa a pagar é
a resultante da frequência efetiva diária das crianças nos serviços de apoio à família
(prolongamento de horário e fornecimento de refeição) durante os setenta (70) dias do 1°.
Período de calendário letivo.
O encargo da respetiva despesa será objeto de cabimento no orçamento municipal do
corrente ano e efetuado o inerente compromisso.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente minuta do
Protocolo.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta
do Protocolo a celebrar.
Nos termos do n°. 4, do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo os

Senhores Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira
ausentaram-se da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o
impedimento de poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.---5.1.2.-Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para
execução do Fornecimento de Refeição ao 1°. CEB

:—----

a

—--—

No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 13 08/2019 pelo Senhor
Presidente foi presente a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua e que tem como objetivo o fornecimento de refeições às duzentas e
quarenta e uma crianças (241) crianças que irão frequentar, no ano letivo de 2019/2020, o

10.

CEB, nas instalações do Centro Educativo.
O Protocolo a celebrar é válido de setembro a dezembro 2019, considerando a indefinição
existente no setor da educação em consequência do processo de descentralização de
competências, esperando-se a sua clarificação até ao final do ano, o que poderá justi
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se proceda a alteração das obrigações entre as partes da parceria.
Considerando que da informação vinculativa da Autoridade Tributária remetida a coberto
do oficio referência 143/2017, de 11/07/2017, da Santa Casa da Misericórdia resulta acerca da
aplicabilidade do IVA sobre as refeições escolares fornecidas a coberto de protocolos
celebrados entre os Municípios e instituições locais que as entidades protocoladas com os
municípios não podem, beneficiar da isenção de IVA, estabelecida pela norma da alínea 9) do
artigo 9°. do CIVA, sendo tributadas à taxa normal do imposto.
Assim, a Câmara irá:
Comparticipar em dois euros (2,00 €), acrescido de IVA à taxa de treze por cento (13%),
por refeição das duzentas e quarenta e uma (241) crianças matriculadas no 1~. CEB, podendo
este número sofrer alteração.
O encargo da respetiva despesa será objeto de cabimento no orçamento municipal do
corrente ano e efetuado o inerente compromisso.
Tendo por base o número total de crianças inscritos a despesa estima-se em trinta e oito
mil cento e vinte e seis euros e vinte cêntimos (38.126,20 €) podendo haver oscilação para
menos uma vez que despesa a pagar é a resultante das refeições efetivamente servidas
diariamente às crianças durante os 70 dias do 1°. Período de calendário letivo de 2019/2020.-O encargo da respetiva despesa será objeto de cabimento no orçamento municipal o
corrente ano e efetuado o inerente compromisso.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente Minuta do
Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do
Protocolo

.

Nos termos do n°. 4, do artigo 31°. do Código do Procedimento Administrativo os
Senhores Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira
ausentaram-se da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, consid~
impedimento de poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Institui
6
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5.2.-TRANSPORTES ESCOLARES:

—--

—

—---------

5.2.1.-Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para o
Transporte de alunos :

—

—--

—

—

No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 13 08 2019 pelo Senhor
Presidente foi presente a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município e a
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua e que tem por objeto a prestação por parte da Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua, de serviços de transporte para o Centro Educativo de
Mortágua de vinte e sete (27) crianças, de várias povoações das Freguesias de Espinho, Pala e
Sobral, que frequentam o Ensino Pré

—

Primário, o

10.

Ciclo do Ensino Básico, o 2°. Ciclo do

Ensino Básico no ano letivo de 2019 2020.
O Protocolo a celebrar é válido de setembro a dezembro 2019, considerando a indefinição
existente no setor da educação em consequência do processo de descentralização de
competências, esperando-se a sua clarificação até ao final do ano, o que poderá justificar que
se proceda a alteração das obrigações entre as partes da parceria.
Considerando que da informação vinculativa da Autoridade Tributária remetida a coberto
do oficio referência 143/2017, de 11 07/2017, da Santa Casa da Misericórdia resulta acerca da
aplicabilidade do IVA sobre a realização de transportes escolares a coberto de protocolos
celebrados entre os Municípios e instituições locais que as entidades protocoladas com os
municípios não podem, beneficiar da isenção de IVA, estabelecida pela norma da alínea 9) do
artigo 9°. do CIVA, sendo tributadas à taxa normal do imposto.
Considerando que durante os setenta (70) dias do 1°. Período de calendário letivo, são
feitos cento e cinquenta e cinco (155) quilómetros, por dia, totalizando dez mil oitocentos e
cinquenta (10.850) quilómetros, o Município irá comparticipar os custos do transporte com
noventa e oito cêntimos (0,98€) por quilómetro, acrescido de IVA a vinte e três por cento
(23%), o que perfaz o montante de treze mil e setenta e oito euros e cinquenta e nove
cêntimos (13.078,59 €),

a transferir em

três (3) mensalidades,

dezembro.
7
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O encargo da respetiva despesa será objeto de cabimento no orçamento municipal do
corrente ano e efetuado o inerente compromisso.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a presente Minuta
Protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade aprovar a Minuta do
Protocolo.
-Nos termos do n°. 4, do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo os Senhores

Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira ausentaram-se
da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o impedimento de
poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
5.3.-JUVENTUDE:

—

—

—---------

—-—--—--—

5.3.1.-Apoio Natalidade e Famílias Ratificação do processo n°. 35/2019:
-

—

—

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foi presente o processo
de candidatura n°. 35/2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua que entrou nos serviços e que deferiu.
A Câmara por unanimidade deliberou ratificar o ato de deferimento do Senhor Presidente.
6.-ACÃO SOCIAL:

—

6.1.-TRANSFERÊNCIA PARA IPSS:
6.1.1.-Centro Balmar

—

—

—

—

—----

Apoio para a qualificação do Centro Social e para o

funcionamento do Centro de Dia:—

—

—

—

No seguimento da deliberação tomada na Reunião de 17/07/2019 referente ao pedido de
apoio financeiro efetuado pelo Centro Balmar, Fundação de Beneficência e Cultura, pelo
Senhor Presidente foi presente o oficio referência 1908, de 05/08/2019, enviado por aquela
Instituição em que informa que não foi possível efetuar a candidatura no âmbito do programa
2020, para melhorar a eficiência energética, uma vez que ainda não abriu a fase de
candidaturas que está anunciada no portal do Portugal 2020, e remetem também cópia d seu
plano de ação para 2019, o plano de investimento para 2019, bem como o ~
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aprovado.
Assim, considerando que:
As atividades que o Centro BALMAR vem desenvolvendo na área social são muito
importantes para o bem

—

estar da população e o desenvolvimento do Concelho.

Aquela Instituição responde à população concelhia através de três (3) respostas sociais nos
termos seguintes:
LAR IDOSOS

CENTRO DE DIA

APOIO
DOMICILIÁRIO

UT
Centro

79

CAP Acordos
79

63

UT

CAP

Acordos

UT

CAP

Acordos

20

20

O

26

40

15

Balmar

A instituição disponibiliza serviços a quarenta e sete (47) famílias sem qualquer suporte
financeiro do Estado. Também tem quarenta e dois (42) idosos em lista de espera no serviços
de apoio à domiciliário porque não dispõe de recursos para a criação de uma nova equipa.
Ainda não apresentou candidatura no âmbito do programa 2020 para comparticipação dos
investimentos a realizar nas instalações do Centro BALMAR.
A área de atividade do Centro BALMAR é de manifesto interesse público que se enquadra
na alínea d), do n°. 1, do artigo 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, estando inscrita nas Opções do Plano do corrente ano o “Apoio a
Atividades das IPSS” no projeto 2019 5044.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de dez mil euros (10.000,00 €),
mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. do Regulamento Municipal para
Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, para apoio ao funcionamento das respostas sociais
do Centro BALMAR, sendo após conhecimento do valor da comparticipação financeira da
candidatura a efetuar no âmbito do programa 2020 analisado e decidido o apoio para a
realização de investimentos.
-ç
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7.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:

—

-

-

7.1.-PARQUE INDUSTRIAL MANUEL LOURENÇO FERREIRA:

--—-—--—

7.1.1.-Pedido da Recypolym, L&. para autorização de condições da operação de
alienação do lote 5:

—

———

—--Pelo Senhor Presidente foi presente

—---—---—

—

o pedido datado de 30/08 2019, da empresa

Recypolym, Lda., com o N1F508741548, com sede no lote 5 do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira, na União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e
Almaça, a solicitar a V. Exa. nos termos do artigo 8°. do regulamento do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira que a Câmara autorize aquela Empresa a exercer o direito de opção
de compra do referido lote

5 do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, União de

Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, inscrito na matriz sob artigo
n°. 567, e que teve origem no artigo n°. 2149 da extinta Freguesia de Mortágua e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o n°. 00603, no âmbito do contrato de
locação financeira celebrado com a Caixa Económica Montepio Geral, com o NIF 500792615,
Rua Castilho, n°.5, 1250

066 Lisboa.

Mais solicita que a Câmara autorize em simultâneo ao ato de compra do referido lote a
Recypolym Lda. a vender o mesmo à empresa Ferrovial Serviços, S.A. com sede na Av.
Almirante Gago Coutinho, 144, 1700

—

033 Lisboa.

Sobre o assunto foi emitida pelo Coordenador Técnico do Núcleo de Contratação Pública
a seguinte informação:

“

Vem a RECYPOLYM

,

Ld3. solicitar a autorização para exercer o

direito de opção de compra do lote do Parque Industrial Mnuel Lourenço Ferreira (parte
antiga), inscrito na matriz sob o artigo 567 e que teve origem no artigo 2149 da extinta
freguesa de Mortágua e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o n°.
00603.
Sobre o assunto sou a informar o seguinte:
O artigo 8°. do Regulamento do Parque (inicial) estabelece que, atendendo às co diçe
especiais de venda dos lotes, só serão permitidos negócios jurídicos de transmissão d
lo

tes
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desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara Municipal.
Assim, para que o negócio jurídico se possa efetuar, deverá a Câmara autorizar o negócio
e emitir a declaração pretendida”.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade:
Autorizar a empresa Recypolym, LP., a exercer o direito de opção de compra do referido
lote 5 do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, União de Freguesias de Mortágua, Vale
de Remígio Cortegaça e Almaça,

inscrito na matriz sob artigo n°. 567, e que teve origem no

artigo n°. 2149 da extinta Freguesia de Mortágua e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Mortágua sob o n°. 00603, no âmbito do contrato de locação financeira celebrado
com a Caixa Económica Montepio Geral, com o NIF 500792615, Rua Castilho, n°.5, 1250

—

066 Lisboa.
Autorizar em simultâneo ao ato de compra do referido lote a Recypolym Lda. a vender o
mesmo à empresa Ferrovial Serviços, S.A. com sede na Av. Almirante Gago Coutinho, 144,
1700—033 Lisboa.
7.1.2.-Empreitada de Execução da V. Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor
para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
provisória:

—

—-------

—

Revisão de preços
—

-——Pelo Senhor Presidente foi presente a informação dos serviços administrativos, datada de
27/08/2019, referente à Revisão de Preços Provisória da Empreitada de Execução da Ja~ Fase
das Infraestruturas do Plano de Pormenor para a Ampliação do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira, adjudicada à empresa Socitop Unipessoal, LP. com o seguinte teor:
“Empreitada: Execução da 1 ‘~ Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor para a
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira:
Empreiteiro: Socitop Un4iessoaI~ Ld’~
Processo: 6/2016:
Assunto: Revisão de Preços.
.

Objeto:

—
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A presente empreitada foi adjudicada em deliberação de Reunião de Câmara de
24/06/201& pelo valor de 687.722,27 6 acrescido de Iva a 6%, totalizando um montante de
72&985,61 6
O auto consignado foi assinado em 12/07/2016, tendo a adjudicatária da empreitada se
comprometido a executar os trabalhos em 90 dias, tal como refere o contrato da empreitada
assinado em 04/07/2016. A empreitada sofreu trabalhos complementares no montante de
163.618,61 6 e de trabalhos a menos no valor de 7100,00 6 valores com IVA incluído. O
prazo de execução da empreitada foi objeto de várias prorrogações.
.

Enquadramento legal:

Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o art° 6’ do
Decreto-Lei 6/2004 foram atualizados os valores dos índices de custos de mão-de-obra, de
materiais e de equipamento de apoio, publicados no Aviso n° 10134/2019 do Instituto dos
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP da 2’~ série de 17/06/2019. No caso
concreto, e de acordo com a 20’~ cláusula do caderno de encargos a revisão de preços
obedece à formula identificada como FIO

—

estradas. Os d(ferenciais de preços para mais ou

para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de
trabalhos.
A Revisão de Preços calculada pela aplicação do Sistema de Controlo de Empreitadas,
discrimina os coeficientes por matéria e mão-de-obra à data em concreto.
Neste caso a revisão de trabalhos a preços é de 19.567,04 6 (18.787.25 6 preços do
contrato e 779, 79 6 a preços novos)

,

totalizando o valor a pagar pelo Munic4’io ao

empreiteiro o montante de 20. 741,06 é já com IVA a 6% incluído, tal como demonstra o
documento em anexo:
Proposta:
Submeter o presente cálculo provisório de revisão de preços à Reunião de Câmara para
aprovação e posteriorm ente notWcar o empreiteiro adjudicatário para emitir respe ~va not
de débito/fatura.
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Remeto à consideração superior.

“-

Sobre o assunto foi emitido, em 20/12/2018, pelo Coordenador Técnico do Núcleo de
Contratação Pública o seguinte Parecer:
“Nos termos do artigo 382~ do CCP, o preço fixado no contrato é obrigatoriamente
revisto nos termos contratualmente estabelecido e de acordo com o disposto na lei. No
presente contrato a revisão estava estabelecida no caderno de encargos através da fórmula
FiO.
Assim,

a

revisão

acima

descrita

está

calculada

nos

termos

estabelecidos

contratualmente.
Inicia-se a partir desta data o prazo de 60 dias, para a elaboração da conta final da
empreitada”

.

----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a revisão de
preços provisória e notificar o empreiteiro adjudicatário.
8.-COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES:

—

8.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:

—

—-----

—

—

—

8.1.1.-Infraestrururas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017

—

—

FSUE:

8.1.1.1.-Concurso público para adjudicação da empreitada do grupo 1

—

RV1 (Acesso

Polo industrial /Pellets Power e Central Termoelétrica); RV 4 (EM Chão de
Vento/Albufeira da Barragem da Aguieira); RV5
Almacinha):------

—-----—-—-—

(

Acesso ao Barril); RVIO (Acesso a
—

Foi presente para efeitos de aprovação o projeto de execução da reparação das
infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017, Grupo 1

-

RV1 (Acesso Polo

industrial /Pellets Power e Central Termoelétrica); RV4 (EM Chão de Vento/Albufeira da
Barragem da Aguieira); RV5

(

Acesso ao Barril); RV1O (Acesso a Almacinha), cuja

elaboração foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara, no uso das suas
competências próprias, à empresa António Valentim Ferreira Martins.
O orçamento dos trabalhos totalizam trezentos e quarenta três mil ~
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sete euros e setenta e quatro cêntimos (343.437,74€).
A Câmara por maioria, com três votos a favor do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores eleitos pelo PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal
Marque e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, deliberou aprovar o projeto.
No seguimento da deliberação anterior o Senhor Presidente propós que, nos termos da
alínea b) do n°. 1 do artigo 18°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho em conjugação com a
alínea

O do n°.

1 do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e a alínea b) do artigo

19°. do Decreto-Lei n°. 111 -B/20 17, de 3 1 de agosto, que alterou e republicou o Código dos
Contratos Públicos a Câmara, delibere aprovar:
A abertura do procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada de
Reparação das infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017, Grupo 1

-

RV1

(Acesso Polo industrial /Pellets Power e Central Termoelétrica); RV4 (EM Chão de
Vento/Albufeira da Barragem da Aguieira); RV5 (Acesso ao Barril); RV1O (Acesso a
Almacinha), , de acordo com a alínea b) do artigo 19° do Código dos Contratos Públicos;
a) Que o preço base do concurso seja no valor de trezentos e quarenta e três mil
quatrocentos e trinta e sete euros e setenta e quatro cêntimos (343.437,74€);
b) Que o prazo de execução seja de noventa (90) dias;
c) A minuta do Anúncio, do Programa do Procedimento do Concurso bem como do
Caderno de Encargos, conforme o previsto na alínea f) do n°.1 do artigo 35°. da Lei
n°.75/2013, de 12 de setembro e no n°. 2 do artigo 40°. do CCP atualizado.
e) Que o júri do procedimento, nos termos do n°. 1 do artigo 67°. do CCP, seja constituído
pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de presidente e
Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes, como vogais efetivos e
Jorge Alexandre Femandes Santos e D?. Sandrine Bento de Matos como vogais suplentes.

O

Delegar no júri todas as competências, com exceção das previstas no n°2 do artigo 69°

do CCP, ou seja, retificar as peças do procedimento, a decisão sobre erros ou o issões
identificados pelos interessados e a decisão de adjudicação.
14
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g) Que seja nomeado, nos termos do n°2 do artigo 344° do CCP, como diretor de obra e na
qualidade de representante do dono da obra, Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte, Chefe
de Divisão com os poderes previstos na lei.
h) Que seja nomeado, nos termos do n° 1 do artigo 2900 A do CCP, como gestor do
contrato, Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico.
A despesa foi cabimentada através do lançamento n°.23935, pela rúbrica Orçamental
07010408.
O projeto encontra-se inscrito nas GOP sob o projeto 2014/29.
Apreciado o assunto, a Câmara, por maioria, com três votos a favor do Presidente e dos
Vereadores eleitos pelo PPD PSD e duas abstenções dos Vereadores eleitos pelo P5, Dr.
Ricardo Sérgio Pardal Marque e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, deliberou aprovar
a proposta do Senhor Presidente.
8.1.1.2.-Concurso público para adjudicação da empreitada do grupo 2
Municipal Coval/Freixo):

—----

Foi presente para efeitos de aprovação o projeto

—

de

—

RV6 (Estrada

—

—

execução da reparação da

infraestrutura danificada pelos incêndios de outubro de 2017, Grupo 2

—

RV6

-

Estrada

Municipal Coval/Freixo, cuja elaboração foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, no uso das suas competências próprias, à empresa Planab- Estudos e Projetos
Unipessoal, L&..O orçamento dos trabalhos totalizam cento e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e
três euros e cinquenta cêntimos (148.493,50 E).
A Câmara por maioria, com três votos a favor do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores eleitos pelo PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal
Marque e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, deliberou aprovar o projeto.
No seguimento da deliberação anterior o Senhor Presidente propôs que, nos termos da
alínea b) do n°. 1 do artigo 18°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho em conjugação ~om
alínea f) do n°. 1 do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e a alínea b)
15
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190.

do Decreto-Lei n°. 111 -B/201 7, de 31 de agosto, que alterou e republicou o Código dos

Contratos Públicos a Câmara, delibere aprovar:
a) A abertura do procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada
reparação da inftaestrutura danificada pelos incêndios de outubro de 2017, Grupo 2
Estrada Municipal Coval/Freixo, de acordo com a alínea b) do artigo

190

—

RV6

-

do Código dos

Contratos Públicos;
b) Que o preço base do concurso seja no valor de cento e quarenta e oito mil quatrocentos
e noventa e três euros e cinquenta cêntimos (148.493,50 €);
c) Que o prazo de execução seja de noventa ( 90) dias;
d) A minuta do Anúncio, do Programa do Procedimento do Concurso bem como do
Caderno de Encargos,

conforme o previsto na alínea

n°.75/2013, de 12 de setembro e no n°. 2 do artigo

400.

O

do n°.1 do artigo 35°. da Lei

do CCP atualizado.

e) Que o júri do procedimento, nos termos do n°.1 do artigo 67°. do CCP, seja constituído
pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de presidente e
Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes, como vogais efetivos e
Jorge Alexandre Fernandes Santos e Dra. Sandrine Bento de Matos como vogais suplentes.

O

Delegar no júri todas as competências, com exceção das previstas no n°2 do artigo 69°

do CCP, ou seja, retificar as peças do procedimento, a decisão sobre erros ou omissões
identificados pelos interessados e a decisão de adjudicação.
g) Que seja nomeado, nos termos do n°2 do artigo 344° do CCP, como diretor de obra e na
qualidade de representante do dono da obra, Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte, Chefe
de Divisão com os poderes previstos na lei.
h) Que seja nomeado, nos termos do n° 1 do artigo 290°.- A do CCP, como gestor do
contrato, Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico.
A despesa foi cabimentada através do lançamento n°.23934, pela rúbrica Orçamental
07010408.
O projeto encontra-se inscrito nas GOP sob o projeto 20 14/29.
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Apreciado o assunto, a Câmara, por maioria, com três votos a favor do Presidente e dos
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD e duas abstenções dos Vereadores eleitos pelo

PS,

Dr.

Ricardo Sérgio Pardal Marque e Sr. Nelson António Rodrigues Filipe, deliberou aprovar
a proposta do Senhor Presidente.
9.-ADMINISTRACÃO:

—

9.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto

-

Lei

número 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do artigo 33°. da
Lei n°. 75/2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao orçamento que
apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

cento e cinquenta e três mil euros (153.000,00€);

—

Anulação despesas de capital

—

Reforço despesas correntes

cento e doze mil euros (112.000,00 €).

—

Anulação despesas correntes

—

duzentos e sessenta e cinco mil euros (265.000,00 €);

zero euros (0,00

€).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la, ficando arquivada em pasta própria nos serviços de contabilidade.
9.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE
2019:-—----

—

—

—

Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

—

Lei número 54-A/99, conjugado com a alínea d) do número do 1 do

33° da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de alteração às Opções do Plano do
corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação de Financiamento definido

—

cinquenta mil euros (50.000,00 €);

Modificação de Financiamento não definido
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(162.000,00 €).
Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade
aprová-la, ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
9.3.-RELATÓRIO DE AUDITORIA

INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO

-

ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

-

1°. SEMESTRE DE 2019:

—

-----Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Semestral, do auditor externo, sobre a
situação económica e financeira do Município referente ao 1°. Semestre de 2019, elaborado
nos termos da alínea d), do n°.2, do artigo 77°. da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterada
pela Lei n°. 51 2018, de 16 de agosto para conhecimento do órgão executivo.
A Câmara tomou conhecimento.
9.4.-DESCENTRALIZAÇÃO PARA AS FREGUESIAS

TRANSFERÊNCIA DE

-

COMPETÊNCIAS PARA OS ANOS 2019 E 2020 (DECRETO

-

DE ABRIL E DECRETO LEI N°.50/2018 DE 16 DE AGOSTO):

LEI N°. 57/2019 DE 30
—----------—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
.

As Assembleias de Freguesia, no uso da competência conferida na disposição transitória

prevista no art.° l2.°, n.° 2 do Decreto-Lei n.° 57 2019, de 30 de abril, deliberaram
oportunamente que, relativamente ao ano de 2019 e 2020, não pretendem a transferência de
competências previstas no aludido diploma e que comunicarão esse facto à DGAL, remetendo
ao Município as certidões das deliberações das respetivas Assembleias Municipais que se
anexam.
.

Mais remeteram as certidões das deliberações dos mesmos órgãos deliberativos

informando, ao abrigo do art.° 4.°, n.° 2, alínea b) da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto, que,
relativamente ao ano de 2020, não pretendem igualmente a transferência de competências
previstas no aludido diploma e que também comunicarão esse facto à DGAL.
.

Dispõe o art.° ll.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 57/2019, de 30 de abril que até à ceT

do auto de transferência de recursos referido no n.° 1 do artigo
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competências atribuídas às freguesias nos termos do n.° 1 do artigo 2.° continuam a ser
asseguradas pelos municípios.
.

Acrescenta o art.° 41.° da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto que:

“1

—

São revogados os artigos 132.° a 136.° do anexo i à Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, alterada pelas Leis

n.OS

25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7

-

A12016, de 30 de março, e 42/2016, de 28 de dezembro.
2

—

A revogação das normas mencionadas no número anterior não prejudica a

manutenção dos acordos de execução celebrados ao seu abrigo previamente à entrada em vigor
dapresentelei.
3

—

Os acordos de execução previstos no número anterior caducam na data em que as

autarquias locais assumam, no âmbito da presente lei, as competências aí previstas.
4

—

Os acordos de execução previstos no n.° 2 podem ser prorrogados até à data prevista

no número anterior, caso a sua vigência termine antes dessa data.”
Desta forma, face ao que precede e atendendo a que:
1- Não foi celebrado qualquer acordo de execução sendo as competências previstas na
delegação legal do artigo 132°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro, exercidas pela Câmara
Municipal nos termos do n°. 2 do artigo 134°., conjugado com a alínea e) do artigo 121°. do
mesmo diploma legal.
2- A não concretização da delegação de competências previstas no artigo 132°. da referida
Lei prendeu-se com o facto que do processo de negociação resultou uma posição unânime de
que não existem condições para garantir um serviço eficiente e eficaz sem que o mesmo
resultasse em aumento de custos globais da despesa, considerando a observância dos recursos
humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes para o exercício das mesmas.---Ora, não querendo colocar em causa a continuidade da prestação do serviço público,
acordou-se que a Câmara Municipal continuava a exercer as mesmas, já que possui, além da
mesma proximidade aos cidadãos das freguesias a experiência no seu exercício.
3- Tendo em conta a apreciação do processo de transferência de ~
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municípios para as freguesias por força do disposto no Decreto-Lei n.° 57/20 19, o conjunto de
implicações financeiras, humanas e organizacionais na gestão da Freguesia, é também opinião
unânime que, conduzem a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia
quer da população, que as Freguesias não devam assumir, o transferência de competências nos
exercícios de 2019 e 2020.
Assim, atentas as deliberações das Assembleias de Freguesia anexas de que as Freguesias
não pretendem a transferência de competências nos exercício de 2019 e 2020, proponho que a
Câmara delibere aprovar, propor à Assembleia Municipal, nos termos do n°.3 do artigo 2°. do
Decreto —Lei n°. 57/2019, de 30 de abril, que delibere manter no âmbito de intervenção do
município as competências referidas no n°. 2 do mesmo artigo no todo e que se revelam
indispensáveis para a gestão direta pelo município e tem natureza estruturante para o
município ou para a execução de missões de interesse geraJ e comum a toda o município

“.---

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, propor à
Assembleia Municipal, nos termos do n°.3 do artigo 2°. do Decreto —Lei n°. 57/2019, de 30 de
abril, que delibere manter no âmbito de intervenção do município as competências referidas no
n°. 2 do mesmo artigo no todo e que se revelam indispensáveis para a gestão direta pelo
município e tem natureza estruturante para o município ou para a execução de missões de
interesse geral e comum a toda o município.
9.5.-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA
TRANSFERÊNCIA

DE

COMPETÊNCIAS

NO

DOMÍNIO

(DECRETO-LEI N°.21/2019, DE 30 DE JANEIRO:

—

DA

EDUCAÇÃO

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“O Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da
educação.
O referido decreto-lei, no n.° 1 do art.° 69° define que “Até 30 dias após a entrada
do presente decreto-lei, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das fi~
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educação e das autarquias locais remetem a cada uma das câmaras municipais o projeto de
mapa contendo os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização a transferir para
os municípios no ano de 2019, bem como a listagem de todo o património a transferir para as
câmaras municipais nos termos do n.° 1 do artigo 62.°”.
Acrescenta ainda no n.° 2 do mesmo artigo que “As câmaras municipais dispõem de um
prazo de 30 dias corridos contados da receção do projeto referido no número anterior, para se
pronunciarem sobre o seu teor, presumindo -se, na falta de pronúncia, que manifestam a sua
concordância com o teor do projeto.” Considerando que:
.A Câmara Municipal de Mortágua recebeu oficio assinado pelos Senhores Secretários de
Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e Adjunta e da Educação, solicitando pronuncia
no prazo de 30 dias “sobre o projeto de mapas, em anexo, que identifica os montantes
financeiros associados ao exercício anual das competências transferidas, do património a
transferir para o município e, no respeitante a esse património, aquele relativamente ao qual,
nos termos do n°3 do artigo 50°, a realização de investimento de construção de novas
inftaestruturas, bem como de intervenção de requalificação e modernização de grandes
dimensões que fica sob a responsabilidade da Administração Central”;
Tendo sido nos termos do Decreto

—

Lei 84/2019, de 28 de Junho sido prorrogado este

prazo até 30 de setembro.
A apreciação dos mapas e montantes financeiros suscitou de imediato um vasto conjunto
de matérias a esclarecer;
Os mapas e montantes apresentam insuficiências sobre o que se pretende transferir e nos
cálculos dos montantes financeiros que lhe estão associados, designadamente:
a) Assistentes operacionais e assistentes técnicos (artigos 42.° a 45.°)

-

“É apresentada a

dotação prevista na Portaria n.° 272-A12017, de 13 de setembro, por unidade orgânica,
acrescida do pessoal com vínculo permanente que ultrapassa esta dotação”.
Por forma a melhor se identificarem necessidades atuais e flituras destes profissionais. em
cada Escola, e no respeito e cumprimento dos princípios que regem a partilha de
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pessoais, está em falta:
A identificação do rácio, de trabalhadores, existente por escola;
A indicação de eventuais pedidos de reforço de pessoal com a categoria de assistente
operacional e assistente técnico feito pela Direção do Agrupamento de Escolas;
existência de instalações de apoio aos assistentes operacionais:
A identificação de outros contratos ou aquisições de serviços existentes.
b) Apoios alimentares (artigos 33.° e 35.°):------

—-----

“O mapa desenvolve as três componentes de apoios alimentares abrangidas pelo artigo
35.° do DL 21 2019: leite escolar e refeitórios escolares (incluindo o programa de
generalização de refeições escolares). As estimativas não abrangem a gestão de bufetes e
apoios alimentares complementares (regulados pelos artigos 22.°, 23.° e 24.° do DL 55/2009)
por não estar prevista a sua transferência”.

—

Por forma a melhor se identificarem necessidades atuais e futuras, em cada Escola, está
em falta:
Leite escolar

-

Não estão explicitados os critérios que permitiram o apuramento dos

valores indicados;
Refeitórios Não estão explicitados os critérios que permitiram o apuramento dos valores
-

indicados, designadamente se os mesmos incluem os encargos com conservação e manutenção
de equipamentos.
----c) Circuitos especiais de transportes (artigo 36.°) “As estimativas apresentadas respeitam
aos encargos com a contratação de circuitos especiais de transporte, ou transporte
individualizado, para alunos abrangidos por medidas especializadas de apoio à aprendizagem e
à inclusão, nos termos do artigo 25.°, n.° 3 do DL 55/2009”. Contudo, por forma a melhor se
identificarem necessidades atuais e fhturas, em cada Escola, continuam por clarificar as
questões processuais que permitem o planeamento, implementação e gestão desses circuitos,
bem como os eventuais procedimentos concursais a desenvolver.
d) Escola a tempo inteiro (artigo 39.°) ‘As estimativas apresentadas quanto res
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financiamento dos encargos com as atividades de apoio à família e atividades de
enriquecimento curricular”. Contudo, por forma a melhor se identificarem necessidades atuais
e futuras, não estão explicitados os critérios que permitiram o apuramento dos valores
indicados.
e) Encargos das instalações (artigo 46.°) e conservação e manutenção (artigo 67.°) “As
estimativas apresentadas respeitam aos encargos com água, eletricidade, gás, combustíveis,
comunicações, limpeza, higiene e material de escritório”. “As transferências para conservação
e manutenção de escolas com 2.° e 3.° ciclos do ensino básico e ensino secundário são as
determinadas pelo disposto no artigo 67.°, n.° 2, deste diploma.” Por forma a melhor se
identificarem necessidades atuais e futuras, em cada Escola, importa por isso esclarecer como
se pretende fazer a transferência dos referidos equipamentos.
Assim, considerando a discordância dos montantes financeiros associados ao exercício
anual das competências transferidas no domínio da educação, bem como a lista do património
a transferir para o município, referidos no Oficio registado na Câmara Municipal de Mortágua,
em 15/04/2019, assinado pelos Senhores Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias
Locais e Adjunta e da Educação, previsto no n.° 1 do artigo 69° do Decreto-Lei n.° 2 1/2019 de
11 3odejaneiro;
Ao abrigo do disposto no n°. 2 do artigo 4°. da Lei n°.50/2018 ,de 16 de agosto, conjugado
com o disposto na alínea k) do Anexo 1 à Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação, propõe-se à Câmara a submissão da presente proposta à aprovação da Assembleia
Municipal:
Não aceitação, para 2019 e 2020, da transferência de competências para os Órgãos
Municipais no domínio da educação para os Órgãos Municipais de acordo com as normas
aplicáveis à produção de efeitos constantes no Decreto-lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, por se
considerar que ainda não estamos preparados nesta fase para as receber”.
A Câmara, considerando que é a favor da transferência de competências desde q e ej
devidamente acompanhada dos respetivos recursos financeiros que permita cum
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termos em que estão enunciados nos respetivos diplomas legais, e cuja assunção conduzirá ao
aumento inevitável da despesa, deliberou por unanimidade aprovar e submeter à Assembleia
Municipal a não aceitação, para 2019 e 2020, da transferência de competências para os
Órgãos Municipais no domínio da educação para os Órgãos Municipais de acordo com as
normas aplicáveis à produção de efeitos constantes no Decreto-lei n.° 21/2019, de 30 de
janeiro, considerando que ainda não estão preparados nesta fase para as receber.
9.6.-PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E A FREGUESIA DE CERCOSA PARA APOIO A
OBRAS DE GARAGEM:

—

—

—---

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta sobre o assunto em epígrafe:
“

Considerando:

O quadro de atribuições dos Municípios e de competências dos órgãos municipais,
nomeadamente, no que está consagrado na alínea o) do artigo trigésimo terceiro do anexo 1 da
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro;
Que, os recursos financeiros próprios das Juntas de Freguesia não lhes permitem exercer
cabalmente as suas competências, ficando muitas vezes, por falta de recursos, os projetos por
executar ou adiados;
Que, a Câmara Municipal, consciente desta falta de recursos tem vindo por diversas
formas a apoiar as Juntas de Freguesia;
Que, a Junta de Freguesia de Cercosa, pretende executar a obra de construção.
Que, a Câmara Municipal colabora com a Junta de Freguesia de Cercosa neste projeto,
contribuindo com a prestação do Apoio Técnico necessário e imprescindível à sua execução;--Que, a Freguesia de Cercosa, através do oficio datado de 05/11/2018, solicitou à Câmara
Municipal o apoio financeiro para a execução das obras da obra de construção, de Garagem
para a sua viatura de apoio a combate a incêndios e Armazém das suas ferramentas e bens,
anexando mapa de medições dos trabalhos e orçamentos no montante de 37.523,78 €
IVA incluído.
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----Que, o procedimento em curso,

já

se encontra a ser acompanhado pelos serviços técnicos

da Câmara Municipal;
Que, dada a importância deste projeto para a população da Freguesia de Cercosa, tendo em
conta o fim a que se destina, entende-se assim, concretizar o apoio através da atribuição de um
apoio pecunian
Que se encontra inscrito nas Opções do Plano de 2019 no objetivo 11

—

Administração,

Programa 005— Juntas de Freguesia, o Projeto 2019/5 107— Apoio a Investimentos.
Propõe-se, à Câmara Municipal de Mortágua que, ao abrigo da alínea o) do art°. 33°. do
anexo à Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, aprove a comparticipação financeira para apoio à
executar a obra de construção, de Garagem para a sua viatura de apoio a combate a incêndios e
Armazém das suas ferramentas e bens, no valor total de 35.000,00 €, nas condições previstas
na minuta de protocolo anexo à presente proposta, e a celebrar com a Freguesia de Cercosa de
acordo com n°. 1 do art°. 4°. conjugado com a alínea

O do n°. 1

do Regulamento Municipal para

Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Caso a presente proposta, mereça aprovação pela Câmara Municipal de Mortágua, deverá
a mesma ser presente á Assembleia Municipal para efeitos da alínea j) do n°. 1 do art°.25°. do
anexo à Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta e
de acordo com o n°. 1, alínea ccc) do artigo 33°. do Anexo 1 à Lei n°.75/20l3, remeter à
Assembleia Municipal para aprovação, ao abrigo da alínea j), do número um do artigo 25°., do
mesmo diploma legal.
9.7.-PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO DE
MORTÁGUA PARÁ REALIZAÇÃO DO EVENTO “MORTÁGUA DRAG RÁCING”,
NOS DIAS 20 DE OUTUBRO E 3 DE NOVEMBRO

-

402 CLUBE DE PORTUGAL:-

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido da Associação 402 Clube de Portugal, clube
desportivo sem fins lucrativos, datado de 26/08/2019 a solicitar autorização para utiF
Aeródromo Municipal para a realização do evento “Mortágua Drag Racing” nos d
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outubro e 3 de novembro, e que se encontra inscrito na Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting, remetendo o projeto do mesmo.
O 402 Clube de Portugal será o promotor do evento sob alvará desportivo do Clube
Automóvel do Centro.
Solicitam também um apoio financeiro do Município no valor de dois mil euros
(2.000,00€) para cada um dos eventos, por forma a fazer face às despesas inerentes com os
custos de segurança estimados, alojamento, staff, refeições, GNR e Bombeiros Voluntários.---A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade autorização para
utilização do Aeródromo Municipal para a realização do evento “Mortágua Drag Racing” nos
dias 20 de outubro e 3 de novembro, bem como o apoio logístico necessário, devendo o
mesmo ser devidamente licenciado.
Mais deliberou por unanimidade não atribuir qualquer apoio financeiro para a realização
do evento.
11.5.-ALTERAÇÃO AO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DOS
PAÇOS DO CONCELHO

—

Abertura de Procedimento de Concurso Público:——

Foi presente para efeitos de aprovação o projeto de Requalificação do Edificio dos Paços
do Concelho, que foi objeto de algumas alterações por forma a adequá-lo às necessidades
organizacionais dos serviços municipais instalados no mesmo, cuja elaboração foi adjudicada
por despacho do Senhor Presidente da Câmara, no uso das suas competências próprias, à
empresa Arqt°. Carlos Santos.
O orçamento dos trabalhos totalizam trezentos e quarenta mil duzentos e sessenta e três
euros e sessenta e dois cêntimos (340.263,62 €).
A Câmara por unanimidade deliberou aprovar o projeto.
No seguimento da deliberação anterior o Senhor Presidente propôs que, nos termos da
alínea b) do n°. 1 do artigo 18°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho em conjugação com a
alínea ~ do n°. 1 do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro e a alínea
19°. do Decreto-Lei n°. 111 -B/20 17, de 3 1 de agosto, que alterou e republicou o Có’
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Contratos Públicos, a Câmara, delibere aprovar:
a) A abertura do procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada de
Requalificação do Edificio dos Paços do Concelho, de acordo com a alínea b) do artigo

190

do

Código dos Contratos Públicos;
b) Que o preço base do concurso seja no valor de trezentos e quarenta mil duzentos e
sessenta e três euros e sessenta e dois cêntimos (340.263,62 €);
c) Que o prazo de execução seja de cento e oitenta (180) dias;
d) A minuta do Anúncio, do Programa do Procedimento do Concurso bem como do
conforme o previsto na alínea O do n°.1 do artigo 35°. da Lei

Caderno de Encargos,

n°.75/2013, de 12 de setembro e no n°. 2 do artigo 40°. do CCP atualizado.
e) Que o júri do procedimento, nos termos do n°. 1 do artigo 67°. do CCP, seja constituído
pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, na qualidade de presidente e
Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes, como vogais efetivos e
Jorge Alexandre Femandes Santos e D?. Sandrine Bento de Matos como vogais suplentes.

O Delegar no júri todas as competências, com exceção das previstas no n°2 do artigo 69°
do CCP, ou seja, retificar as peças do procedimento, a decisão sobre erros ou omissões
identificados pelos interessados e a decisão de adjudicação.
g) Que seja nomeado, nos termos do n°2 do artigo 344° do CCP, como diretor de obra e na
qualidade de representante do dono da obra, Eng°. Albano Tomaz da Fonseca Duarte, Chefe
de Divisão com os poderes previstos na lei.
h) Que seja nomeado, nos termos do n° 1 do artigo 290°.- A do CCP, como gestor do
contrato, Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico.
i) Autorizar a repartição dos encargos previstos da despesa do procedimento nos anos
económicos de 2019 e 2020, da seguinte forma:
Para o ano de 2019— cento e cinquenta mil euros (150.000,00 €);
Para o ano de 2020
(190.263,02 €).

—

cento e noventa mil duzentos e sessenta e três euros e d is ê timos
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Nos termos do artigo 82.°, do OE/20 18 (Lei n.° 114/2017 de 29 de dezembro), conjugado
com o artigo 88.° n.° 5 do OE/ 2019 (Lei n°. 7 1/2018, de 31 de dezembro), o Município de
Mortágua encontra-se excluído do âmbito da aplicação da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, e
do Decreto-lei n.° 127/2012, de 21,

não carecendo assim de autorização da Assembleia

Municipal para a assunção do compromisso plurianual.
----A despesa foi cabimentada através do lançamento n°.23960, pela rúbrica Orçamental
07010301.
A obra encontra-se inscrito nas GOP sob o projeto 2014/41.
Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar a proposta do Senhor
Presidente.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão e
pelo Senhor

Pre5id~EE.~)
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De:
Enviado:
Para:
Assunto:

li ABR. 7819

Comunicacoes DGAL <comunicacoes@dgai.gov.pt>
em
Sde abril de 2019 19:31
N~
gap@cm-rnortagua.pt;julio.norte@crnmortagua.pt ~
Concretização da descentralização de competências do domínio da educação.
Notificação nos termos do n.° 1 do artigo 69° do Decreto-Lei n.° 21/2019 de 30 de
janeiro.
Descentralização EDUCAÇÃO nota explicativa estimativas e investimentos.pdf; Mapa 1
AO e Ar (final )_Partel 52.pdf; Mapa ii Apoios alimentares (final )_Partel 52.pdf; Mapa
III Circuitos especiais transportes (final )_PartelS2.pdf; Mapa IV Escola a tempo inteiro
(final )_PartelS2.pdf; Mapa V Encargos instalações e conservação (final )_PartelS2.pdf;
Mapa Vii Escolas transferidas e a transferir (final )Partel52.pdf; Mapa VIII P0
Educação Descentralização Resumo todos os municípios (final )_Partel 52.pdf; Of_CMs
Descentralizacao_ed ucacao.pdf

li

Anexos:
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Exmo. senhor Presidente da Câmara Municipal,
Incumbem os senhores Secretário de Estado Adjunta e da Educação, Secretário de Estado das Autarquias Locais
e Secretário de Estado do Orçamento de, sem prejuízo de envio pela via postal, remeter a documentação anexa
conforme o n.2 ido artigo 692 do Decreto-Lei n.2 21/2019, de 30 de janeiro, diploma que concretiza a
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora-Geral
Sónia Ramalhinho
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DATA

Entrada n.°
Proc.° n.°

ASSUNTO:

Concretizaçáo da descentralização de competências no domínio da educação.
Notificação nos termos do n.° 1 do artigo do 69 do Decreto-Lei n.° 21/2019 de
30 de janeiro.

Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal
A Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto estabeLece o quadro da transferência de competências para as
autarquias Locais e

para

as entidades

intermunicipais,

com fundamento nos pnncípios

da

subsidianedade, da descentraLização administrativa e da autonomia do poder Local, consagrando, no
ordenamento jurídico, os pnncipios e Linhas mestras da descentraLização como a base para a reforma do
Estado, abrangendo diversas áreas das políticas púbLicas, nomeadamente a educação.
A concretização dos termos de taL transferência neste domínio consta do Decreto-Lei n

°

21/2019 de 30

de janeiro, diploma que contém normas relativas à identificação dos recursos financeiros e dos imóveis a
transferir para cada município.
Assim, nos termos do n° 1 do artigo

69°

do Decreto-Lei n.° 21/2019 de 30 de janeiro, fica a Câmara

Municipal a que V Exa preside notificada para, nos termos do n

°

2 do mesmo artigo se pronunciar,

querendo, no prazo de 30 dias consecutivos a contar da receção do presente oficio, sobre o projeto de
mapas, em anexo, que identifica os montantes financeiros associados ao exercício anual das
competências transfendas, do património a transferir para o município e, no respeitante a esse
património, aqueLe reLativamente ao qual, nos termos do n

°

3 do artigo 50.°, a reaLização de
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investimento de construção de novas infraestruturas, bem como de intervenção de requalificação e
modernização de grandes dimensões, fica sob responsabilidade da Administração Central.
A acompanhar os referidos mapas remetemos também a nota metodoLógica expLicativa das estimativas
constantes de cada mapa, a fim de facilitar a sua Leitura e interpretação.
A pronúncia deve ser enviada por correto eletrônico para os seguintes endereços:
descentralizacao@medu.gov.pt
descenlralizacao@mai.gov.pt
Os meLhores cumprimentos,

O Secretário de Estado do Orçamento
o A
n
Assinadodeforrnadigilalpor
~O8O
nourigo
neis
Joãotod,igote;scarvalho LeSo

Carvalho Leão

DadoL2Ol9.D4.08 50:23:32

João de Carvalho Leão

O Secretário de Estado das Autarquias Locais
C ri
Auinado de
dgitaI po,CaiIos
Manuel
ManueisaaresMigu&
Dados: 201904.08
Soares Miguel
Carlos Soares Miguel
(05010

~

A Secretária de Estado Adjunta e da Educação
Alexandra
Ludomila Ribeiro
—
Fernandes Leitao

Abe,oFnndnLeLáo
Dados. SOIS 5405 15.31.14

Alexandra Leitão

Soído: 504_SEAt/≥019

— ~OC.’ 854/3056

DATA:
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Estimativa dos montantes a transferir para cada Município, por ano económico, em execução do
disposto no Decreto-Lei n.2 21/2019, de 30 de janeiro.

Escolas com 2.2 e

3•2

ciclos do ensino básico e ensino secundário a transferir em execução do

disposto no Decreto-Lei nA 21/2019, de 30 de janeiro e lista indicativa de escolas prioritárias para
investimento de modernização.

NOTA EXPLICATIVA

1.

Objeto

No cumprimento do disposto no artigo 69.~, n.9 1 e 2, do DL 21/2019 são enviados os mapas de informação
financeira e património a transferir.
No cumprimento do disposto no artigo 50.~, n.2 3, do DL 21/2019 é enviada a lista indicativa de escolas com
2.~ e

2.

3.2

ciclos do ensino básico e ensino secundário prioritárias para investimento de modernização.

Pronúncia pelos municípios

Sobre as estimativas, informação e prioridades contidas nos mapas cabe o exercício do direito de pronúncia
previsto nos artigos S0.~, n.9 4, e 69.~, n.9 2.

3.

Indicadores utilizados

O cálculo das estimativas tem por base a execução do Programa Orçamental 11 «Educação Pré-Escolar,
Ensino Básico e Secundário» no ano de 2018, decomposto nos segmentos e subsegmentos de despesa e
receita que correspondem às competências a transferir, tal como as configura o DL 21/2019.
Por conseguinte, as estimativas que aqui se apresentam não estimam o custo do exercício das competências
financiadas atualmente por outras receitas e fundos municipais previstos na L 73/2013.
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A identificação das escolas com 2.~ e

3~9

ciclos do ensino básico e ensino secundário prioritárias para

investimento de modernização baseia-se no registo do Sistema Integrado de Gestão dos Estabelecimentos
Escolares, à data de 28 de fevereiro de 2019.

4.

Anualidade

Não obstante o calendário escolar organizar-se por anos letivos que decorrem parcialmente em anos
económicos consecutivos, considera-se mais conveniente apresentar estimativas para um ano económico.
Para essa opção concorrem os seguintes fatores:
a)

O exercício das competências relativas ao pessoal não docente e encargos das instalações e
respetiva conservação correspondem a um ano económico completo e são ininterruptas;

b)

A preparação de cada ano letivo e as férias escolares implicam a execução de despesa na
generalidade das competências;

c)

Existem fatores de variabilidade da despesa tipicamente anuais (por exemplo, nos encargos com
remunerações);

d)

5.

A orçamentação pública estrutura-se por anos económicos.

Mapas

A apresentação das estimativas está organizada de acordo com as competências de gestão previstas no DL
21/2019, por mapas: 1

—

assistentes operacionais e assistentes técnicos (artigos 42.~ a

alimentares (artigos 33.9 e
inteiro (artigo 39.9); V
—

—

352);

III

—

circuitos especiais de transportes (artigo 36.~); IV

45.9);
—

II

—

apoios

escola a tempo

encargos das instalações (artigo 46.9) e conservação e manutenção (artigo 67.2); VI

residências de estudantes (artigos 37~9 e 67.2); escolas transferidas e a transferir (incluindo as prioridades

para investimento).

Mapa 1 Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos
-

É apresentada a dotação prevista na Portaria n.9 272-A/2017, de 13 de setembro, por unidade orgânica,
acrescida do pessoal com vínculo permanente que ultrapassa esta dotação.
O cômputo dos assistentes operacionais não inclui as contratações adicionais autorizadas ao abrigo do artigo
g.9, n.9 2, da referida Portaria, para acompanhamento de alunos com necessidades de inclusão, uma vez que
esse apuramento faz-se no inicio de cada ano letivo.
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A estimativa apresentada corresponde à execução do ano de 2018, ponderada com a projeção dos custos
adicionais gerados pelo salário mínimo para os trabalhadores com vínculo de emprego público. Considerouse, atendendo ao número de assistentes operacionais abrangidos por esta medida, que esse custo adicional
deve refletir-se nesta estimativa.

Mapa II Apoios Alimentares
-

O mapa desenvolve as três componentes de apoios alimentares abrangidas pelo artigo 35~9 do DL 21/2019:
leite escolar e refeitórios escolares (incluindo o programa de generalização de refeições escolares).
As estimativas não abrangem a gestão de bufetes e apoios alimentares complementares (regulados pelos
artigos 22.~, 23.~ e 24.~ do DL 55/2009) por não estar prevista a sua transferência.

Leite escolar
As estimativas apresentadas para o programa de distribuição gratuita de leite escolar aos alunos que
frequentam a educação pré-escolar e o 1.~ ciclo do ensino básico correspondem aos encargos
assumidos por fontes de financiamento nacionais, não incluindo as ajudas comunitárias prestadas
através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, nos termos previstos na Portaria
n.2 113/2018, de 30 de abril. Este facto decorre de as candidaturas aprovadas para a administração
central terem um âmbito territorial que não permite a sua decomposição por concelho.
Nos termos da referida Portaria, os Municípios são entidades elegíveis para este financiamento e
podem, através dos procedimentos aí regulados, submeter candidaturas para obtenção de ajudas
comunitárias à distribuição de fruta, produtos hortícolas e bananas e leite e produtos lácteos nos
estabelecimentos de ensino.

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do li Ciclo do
Ensino Básico
As estimativas apresentadas para o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 1.~ Ciclo do Ensino Básico correspondem aos pagamentos efetuados aos
municípios, nos termos previstos nos respetivos contratos-programa, celebrados ao abrigo do
Despacho n.2 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.9 5296/2017, de 16 de junho,
retificado pela Declaração de Retificação n.2 451/2017, de lide julho, e alterado pelo Despacho n.9
7255/2018, de 31 de julho, e de acordo com o Regulamento de Acesso ao Financiamento, aprovado
pelo Despacho n.9 8452-A/20i5, de 31 de julho.
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Refeitórios
As estimativas correspondem aos refeitórios das escolas com 2.~ e

3~9

ciclos do ensino básico e

ensino secundário com gestão direta pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas,
gestão de refeitórios nestes níveis de ensino já transferidas para autarquias e refeitórios
concessionados através de contratação pública.
As estimativas de despesa apresentadas para os refeitórios de administração direta não incluem os
encargos com o pessoal não docente a eles afeto (mapa 1).
As estimativas apresentadas correspondem à receita arrecadada através das comparticipações dos
alunos, bem como às transferências efetuadas para cada unidade orgânica para reforço dessa
receita, de modo a permitir prestar o apoio alimentar nos termos do regime da ação social escolar.
Nos refeitórios de escolas com 2.~ e 3~Q ciclos do ensino básico e ensino secundário que, atualmente,
são de gestão municipal, uma vez que a receita é arrecadada pelas autarquias, logo sem reflexo no
Programa Orçamental 11, reporta-se apenas o montante transferido para cada autarquia.
Apresenta-se a totalidade da receita e despesa associada aos refeitórios concessionados de modo a
exprimir com clareza a totalidade dos montantes associados à prestação dos apoios alimentares.
Esta circunstância não obsta à opção, pelos municípios, da faculdade que lhes é conferida pelo artigo
54~9 do DL 21/2019.
Num número reduzido de refeitórios concessionados o valor expresso corresponde a mais de um
agrupamento ou escola não agrupada, devido ao método de faturação, sem que, todavia, exista
faturação conjunta de refeitórios localizados em concelhos distintos.

Mapa III

—

Circuitos especiais de transportes

As estimativas apresentadas respeitam aos encargos com a contratação de circuitos especiais de transporte,
ou transporte individualizado, para a alunos abrangidos por medidas especializadas de apoio à aprendizagem
e à inclusão, nos termos do artigo 25.2, n.9 3 do DL 55/2009.

Mapa IV Escola a tempo inteiro
-

As estimativas apresentadas quanto respeitam ao financiamento dos encargos com as atividades de apoio à
família e atividades de enriquecimento curricular. A componente de apoio à família é financiada pelo Fundo
Social Municipal, não estando refletida no Programa Orçamental 11.
Os custos com pessoal não docente estão integrados na rúbrica respetiva (mapa 1).
As estimativas não refletem os custos com docentes dos mapas de pessoal do Ministério da Educação afetos
ao desenvolvimento destas atividades.
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Mapa V Encargos das instalações
-

As estimativas apresentadas respeitam aos encargos com água, eletricidade, gás, combustíveis,
comunicações, limpeza, higiene e material de escritório.
Considerando o disposto no artigo G7.~, n.2 3, do DL 21/2019, que determina a publicação da Portaria prevista
no artigo 51.~, as estimativas apresentadas não incluem as despesas com a aquisição de equipamento básico,
mobiliário, material didático e equipamentos desportivos, laboratoriais, musicais e tecnológicos.
As transferências para conservação e manutenção de escolas com 2.~ e 33 ciclos do ensino básico e ensino
secundário são as determinadas pelo disposto no artigo

572,

n.9 2, deste diploma.

Mapa VI Residências de estudantes
-

São indicadas todas as residências que integram a rede pública de residências escolares do ensino básico e
secundário, constantes do anexo II do DL 21/2019.
Tendo em conta que as escolas profissionais agrícolas e de desenvolvimento rural não integram o âmbito da
presente transferência de competências, as respetivas residências para estudantes também estão excluidas
deste processo, não sendo apresentada as respetivas estimativas de gestão e conservação.
As estimativas apresentadas para as receitas e despesas de gestão das residências para estudantes não
incluem os montantes relativos à gestão de equipamentos transferidos anteriormente ao abrigo do DL
144/2008, uma vez que esses valores não estão refletidos no Programa Orçamental 11.
Os custos com pessoal não docente estão integrados na rúbrica respetiva, afetos ao(s) agrupamento(s) de
escolas por elas servido(s).
As transferências para conservação e manutenção de residências escolares são as determinadas pelo
disposto no artigo 67.~, n.2 2.

Escolas transferidas e a transferir
São indicadas todas as escolas com 2.~ e

3.2

ciclos do ensino básico e ensino secundário que integram a rede

escolar pública.
O nível de ensino indicado para cada estabelecimento corresponde à respetiva oferta educativa atualmente
disponível, de acordo com a seguinte classificação: A
C 2.~ ciclo do ensino básico; D
-

—

3~9

—

educação pré-escolar; B

ciclo do ensino básico; E

—

—

1.2

ciclo do ensino básico;

ensino secundário; EM

—

escola artística; O

—

escola do ensino profissional de nível secundário, sem via científico-humanística.
Uma vez que o exercício das competências de gestão, reguladas pelo Capítulo IV do DL 21/2019, ocorrem
independentemente da titularidade das intraestruturas escolares, estão integradas no elenco deste mapa os
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edifícios que integram o património próprio da Parque Escolar, EPE, os quais não são contabilizados para
efeitos do pagamento do montante previsto no artigo 67.~, n.2 2, por se tratar de encargos abrangidos pelo
contrato-programa celebrado entre o Estado e aquela entidade pública.
São indicadas com

«

X

»,

em coluna própria, as escolas com 2.~ e

32

ciclos do ensino básico e ensino

secundário prioritárias para investimento de modernização, de acordo com a avaliação efetuada pelos
serviços do departamento governamental com competência na matéria.
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